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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembangunan 

infrastruktur daerah perbatasan di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten 

Malinau serta mengidentifikasi faktor - faktor pendukung dan penghambat juga 

faktor utamanya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah 

perbatasan di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara penelitian lapangan berupa observasi, wawancara 

mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah 

Kepala BAPEDDA Kabupaten Malinau, Kepala BPPD, Kepala dinas PU, 

Camat Kayan Selatan Kabupaten Malinau dengan teknik pengumpulan data 

yaitu melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data-data dokumentasi 

dengan teknik analisis data model interaktif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan pembangunan 

infrastruktur daerah perbatasan di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten 

Malinau sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan tetapi belum 

mencapai apa yang diharapkan dan masih terkesan lamban. Hal tersebut 

dilihat dari pembangunan infrastruktur meliputi jalan, fasilitas pendidikan, 

fasilitas kesehatan, sarana ibadah, transportasi dan fasilitas lainnya yang 

belum memadai serta belum mencapai standar. 

Kesimpulan pembangunan mengakibatkan adanya pertumbuhan yang 

dapat berupa pengembangan maupun perluasan atau peningkatan dari 

aktifitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat, dimana 

pertumbuhan tersebut sudah direncanakan, dan dilaksanakan secara sadar 

oleh suatu bangsa. Untuk menuju modernisasi dalam rangka pembinaan 

bangsa. Semua itu direncanakan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. 

 
Kata Kunci : pembangunan, infrastruktur, daerah perbatasan, kecamatan 

Kayan Selatan Kabupaten Malinau  

 

Pendahuluan 

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tahun 1945 juga tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia dan 
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merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyat 

Indonesia dan didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional (Propenas) dalam bentuk program prioritas 

pengembangan daerah perbatasan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup, 

kesejahteraan masyarakat serta memantapkan ketertiban dan keamanan daerah 

yang berbatasan dengan negara lain.  

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga 

menegaskan bahwa Badan Pengelolaan adalah badan yang diberi kewenangan 

oleh Undang-Undang untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan 

perbatasan, dengan adanya otonomi daerah sangat bermanfaat bagi proses 

pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk didalamnya pembangunan bagi 

masyarakat di pulau besar dan pulau-pulau kecil dimana kawasan pulau-pulau 

terluar menjadi batas negara Indonesia dengan negara lain dalam UU No. 26 

tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 

menyebutkan bahwa ruang lingkup kawasan perbatasan negara adalah wilayah 

“kabupaten/kota” yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung 

dengan negara tetangga dan/atau laut lepas selanjutnya kawasan perbatasan 

negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut, 

termasuk pulau-pulau kecil terluar. Dan  dengan memperhatikan Nawa Cita 

Presiden RI 2014-2019 yang salah satunya menegaskan “perlunya dibangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan, dan dengan meletakan dasar-dasar bagi dimulainya 

kebijakan asimetris untuk melindungi kepentingan nasional di kawasan-

kawasan perbatasan”. 

Untuk itulah diselenggarakan upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang 

menyeluruh terarah dan terpadu, melalui serangkaian kebijakan dan strategi, 

pemerintah akan terus mengembangkan wilayah perbatasan sesuai dengan 

karakteristiknya  untuk mengejar ketinggalan dari daerah di sekitarnya yang 

lebih berkembang khususnya di perbatasan yang merupakan ujung tombak 

pelaksanaan pembangunan, dimana dalam pelaksanaannya pembangunan 

perbatasan seharusnya mengacu pada tujuan pembangunan yaitu mewujudkan 

kehidupan masyarakat untuk mandiri, berkeadilan dan sejahtera. 

Oleh sebab itu, pemerintah telah membentuk badan-badan perbatasan di 

setiap provinsi/kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain, 

sebagaimana diatur oleh Permendagri Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pembentukan Badan Pengelolah Perbatasan di Daerah 

Tujuannya, untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan 

kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, 

melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan, melakukan 

pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah atau antara pemerintah 

daerah dan pihak ketiga. Agar kebijakan dan strategi pemerintah tersebut dapat 

berjalan dengan baik, maka perlu  sinergitas dan sinkronisasi setiap kebijakan 
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program dan kegiatan  pemerintah (kementerian/lembaga), provinsi dan 

kabupaten/kota.  

Pembangunan dibidang infrastruktur juga merupakan suatu faktor 

pendukung utama fungsi utama dalam sistem sosial dan sistem ekonomi seperti 

ketersediaan fasilitas kesehatan, jalan, transportasi udara, pasar dan fasilitas 

pendidikan yang menjadi pendukung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Dengan adanya sistem infrastruktur yang menunjang masyarakat dapat 

bergerak secara dinamis dan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan 

kegiatan ekonomi, investor dapat menanam modal di daerah. Sehingga daerah 

yang terisolir/sulit dijangkau dapat diakses dengan mudah. 

 Kabupaten Malinau merupakan salah 1 (satu) dari 3 (tiga) wilayah 

kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga antara lain yaitu: 

(Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hilir dan Kecamatan 

Pujungan). Kabupaten Malinau juga salah satu Kabupaten pemekaran yang 

terbilang masih baru. 

 Pemerintah Kabupaten Malinau sejauh ini telah banyak memberikan 

perhatian bagi daerah perbatasan, namun masalah yang kompleksitas di 

Kecamatan yang menjadi beranda Negara di Kawasan Timur Indonesia ini 

yaitu di Kecamatan Kayan Selatan, dimana Kecamatan Kayan Selatan 

merupakan salah satu Kecamatan berbatasan dengan Malaysia yang ada di 

Kabupaten Malinau, oleh sebab itu Pemerintah Daerah melalui Badan/Dinas 

yang ada harus mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur 

terkhusus di Kecamatan Kayan Selatan  seperti penyediaan fasilitas kesehatan, 

pendidikan, pasar, jembatan,komunikasi dan transportasi guna  untuk 

memajukan Kabupaten Malinau. 

Oleh sebab itu terkait dengan pengelolaan perbatasan, pemerintah 

Kabupaten Malinau telah membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

(BPPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 02 tahun 

2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau 

Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah.  

Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

meneliti permasalahan dan fenomena yang terjadi di daerah perbatasan, dalam 

kontek perspektif pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kayan Selatan.  

  

Kerangka Dasar Teori  

1. Pembangunan 
Menurut H. Bachtiar Effendi (2002:9), pembangunan adalah suatu upaya 

untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan 

berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil guna yang merata dan 

berkeadilan. Pembangunan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan tarap 

hidup masyarakat, dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi sesuatu yang 

lebih baik, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada. Pembangunan 
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yang mengarah pada suatu perubahan dan perbaikan  kearah yang akan datang 

adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat.  

Lebih lanjut menurut Siagian (2000:4), pembangunan biasanya 

didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan 

perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa 

menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).  

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan 

Menurut Siagian (2005:81) tidak ada satupun strategi pembangunan yang 

cocok digunakan oleh negara berkembang yang ingin meningkatkan 

kesejahteraan materil para warganya hal ini disebabkan oleh adanya beberapa 

faktor yang mempengaruhi, yaitu: 

1. Jumlah penduduk 

2. Tingkat pendidikan masyarakat 

3. Luasnya wilayah kekuasaan negara 

4. Topografi wilayah kekuasaan negara 

5. Jenis dan jumlah kekayaan negara yang dimiliki 

6. Sistem politik yang berlaku di negara yang dimiliki  

7. Persepsi para pengambil keputusan tentang prioritas pembangunan 

yang berkaitan dengan sifat keterbelakangan yang dihadapi oleh 

masyarakat 

Paradigma Pembangunan 

Menurut Kuncoro (dalam Wally 2013:15), teori pembangunan yang ada 

selama ini memang belum berhasil mengulas secara tuntas mengenai kegiatan-

kegiatan pembangunan ekonomi yang ada di daerah, paradigma baru 

pembangunan ekonomi daerah mencakup : Pembangunan dilakukan dengan 

mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan 

kemampuan daerah menjalankan pembangunan, pembangunan daerah tidak 

hanya terkait dengan sektor ekonomi semata, melainkan keberhasilannya juga 

terkait dengan faktor lainnya seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi 

dan lain-lain 

. 

2. Infrastruktur 

Istilah infrastruktur sering kali kita gunakan dalam percakapan sehari-

hari, kata infrastruktur biasanya muncul ketika kita sedang membahas berbagai 

macam fasilitas umum, baik milik pemerintah, maupun milik perorangan 

seperti jalan raya, bandara, kendaraan umum, dan berbagai macam fasilitas 

umum lainnya. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan 

atau dibutuhkan oleh publik. Jadi infrastruktur merupakan sistem fisik yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial 

dan ekonomi. 

Menurut Grigg (Dalam Robert J Kodoatie 2005:8), infrasruktur merajuk 

pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, 
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bangunan-bangunan dan fasilitas publik yang lain. Yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi. 

Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial 

dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat 

penting. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan 

dampak yang besar bagi manusia, sebaliknya infrastruktur yang terlalu 

berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya 

dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan 

manusia termasuk mahluk hidup yang lain. Berfungsi sebagai suatu sistem 

pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu 

dipahami dan dimengerti dengan jelas, terutama bagi penentu atau pembuat 

kebijakan. 

 

3. Pembangunan Infrastruktur 

Menurut Bachtiar Effendi (2002:48), pentingnya ketersediaan 

infrastruktur yang memedai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik 

baik sarana pendidikan, jembatan, transportasi, air bersih, teknologi dan 

komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan 

mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan 

modalnya di daerah, karena apabilah tidak demikian biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada 

harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal jika dibandingkan 

dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif. 

Selanjutnya dalam suatu rangkaian pembangunan ada hal-hal penting 

yang perlukan diingat yaitu adanya turut sertanya masyarakat sekitar untuk 

membangun daerahnya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. 

Dengan kata lain orientasi pembangunan harus ditopang dengan adanya 

partisipasi masyarakat. Menurut Kartasasmita dalam skripsi Justinus (2009:13) 

menyatakan bahwa upaya pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat 

hendaknya didukung oleh partisipasi masyarakat. Ada tiga hal yang bisa 

menjadi pertimbangan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di 

daerah, yaitu suatu pembangunan yang berorientasi untuk: 

a. Mewujudkan kondisi atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa 

setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat 

berkembang menjadi keunggulan komparatif daerah. Dalam kontek ini 

partisipasi masyarakat sangat diperlukan. 

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan 

menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, 

menyediakan prasarana dan sarana fisik maupun jasa yang dapat 

diakses oleh masyarakat paling bawah. Terbukanya akses pada berbagai 

peluang akan membuat masyarakat semakin berdaya. 
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c. Memberdayakan masyarakat dengan demikian berarti melindungi dan 

membela kepentingan masyarakat lemah. Oleh karena itu, 

pembangunan sarana dan prasarana fisik harus bisa diakses oleh seluruh 

kalangan masyarakat. 

 

4. Daerah Perbatasan 

Menurut Suko (2004:7), daerah perbatasan merupakan tempat pelintas, 

batas penduduk, barang, dan berbagi informasi. Konflik terjadi karena 

perbedaan pendangan dan kepentingan yang menyangkut aspek sosial, politik, 

ekonomi, ketahanan, dan keamanan. Terjadinya konflik di daerah perbatasan 

itu karena dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan kepentingan dari 

negara-negara yang mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan. 

Daerah perbatasan sebagai daerah yang menjadi garis batas dengan negara lain, 

menjadi sentral terjadinya suatu interaksi, yang sebenarnya sudah dalam 

konteks aktivitas globalisasi, karena adanya arus barang, jasa manusia dan 

informasi yang begitu cepat. Sehingga hal ini mempunyai peluang yang besar 

akan terjadinya suatu dinamika terhadap masyarakat yang bersentuhan 

langsung dengan daerah perbatasan tersebut. Dapat pula dikatakan sebagai 

wilayah terdepan yang menghadapi garis batas dengan negara tetangga atau 

wilayah internasional.  

5. Pembangunan Daerah Perbatasan 

Menurut Patton (2004:1) menjelaskan bahwa upaya untuk pemerataan 

pembangunan perlu lebih ditingkatkan agar mayarakat yang ada di daerah-

daerah perbatasan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah 

dilaksanakan. Disamping untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan 

pembangunan di wilayah perbatasan juga diarahkan untuk meningkatkan 

kondisi ketahanan nasional daerah perbatasan itu sendiri, karena jika dilihat 

dari kondisi ketahanan nasional daerah perbatasan sendiri memiliki peran 

penting dan juga rentan terhadap masuknya berbagai pengaruh baik dari segi 

politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta ideologi. Hal 

ini dikarenakan daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga 

seperti (Sabah) Malaysia. 

Menurut Suko (2004:11) mengatakan bahwa tujuan pembangunan 

wilayah perbatasan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 

dilihat dari aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keamanan dan 

petahanan. 

 Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 bab IX 

menyebutkan program pengembangan daerah perbatasan bertujuan: 

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

2. Meningkatkan pengelolaan kapasitas potensi daerah perbatasan. 

3. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk 

mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelaksanaan roda 

pemerintahan daerah, maka apabila dilihat dalam konteks pembangunan daerah 

perbatasan, khususnya daerah yang bersentuhan langsung dengan negara 

tetangga secara geografis, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap 

pelaksanaan pembangunan masyarakat secara keseluruhan, terkecuali 

keamanan, pertahanan, kehakiman, agama, politik luar negeri dan keuangan. 

 

Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul yang akan penulis teliti, jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang memaparkan atau 

menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan 

sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada perumusan masalah. 

Menurut Abdurahmat Fathoni (2006:97) penelitian deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-

pengukuran terhadap gejala tertentu. Adapun yang dimaksud dengan studi 

kasus adalah penelitian terhadap sesuatu kejadian atau peristiwa (Abdurahmat 

Fathoni, 2006:99). Dari hasil penelitian deskriptif di tekankan pada pemberian 

gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. 

 

Hasil Penelitian 

1. Pembangunan Infrastruktur Daerah Perbatasan di Kecamatan Kayan 

Selatan 

1.1.  Sarana Kesehatan 

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Malinau saat ini untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan 

telah banyak dilakukan, diantaranya seperti penyuluhan kesehatan tentang 

hidup sehat, penyediaan fasilitas umum seperti Puskesmas dan Puskesmas 

Pembantu terutama rumah sakit di kecamatan Kayan Selatan dan juga bagi 

kecamatan-kecamatan pemekaran. Kecamatan Kayan Selatan yang merupakan 

kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kayan Hulu yang diresmikan pada awal 

tahun 2006, dimana letaknya yang berada di daerah perbatasan dengan negara 

Malaysia dan jauh dari pusat pemerintahan baik itu pemerintah kabupaten 

maupun pemerintah kota terdekat.  

Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 

Untuk menunjang pelayanan kesehatan terutama kecamatan pemekaran 

seperti Kecamatan Kayan Selatan, adapun dari awal pemekaran hingga tahun 

2015 pemerintah Kabupaten Malinau telah menyediakan fasilitas kesehatan 

berupa Puskesmas di kecamatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Malinau juga 

menyediakan sarana pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) 

yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Kayan Selatan. Dimana Pustu merupakan 

sarana pelayanan kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan 

masyarakat di pedesaan terutama pada desa-desa yang secara geografis dan 
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demografis memerlukan untuk dilakukannya penyediaan sarana pelayanan 

kesehatan. 

Kecamatan Kayan Selatan memiliki 3 unit Puskesmas Pembantu yang 

tersebar di 3 desa yang jauh dari kecamatan yaitu Desa Lidung Payau, Desa 

Long Uro dan Desa Sei Barang dan 2 desa lainnya merupakan desa yang paling 

dekat dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Metulang dan Desa Long Ampung, 

atau lebih tepatnya dimana Puskesmas Induk berada. Oleh karena itu perlu 

adanya perhatian dan dukungan lebih dari berbagai kalangan baik itu 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk mengatasi hal tersebut 

supaya dapat beroperasi selayaknya rumah sakit seperti biasanya. 

1.2. Sarana Pendidikan 

Pendidikan merupakan aset bagi masyarakat/bangsa dimasa yang akan 

datang, baik buruknya suatu masyarakat atau bangsa dimasa yang akan datang 

tergantung dari sarana pendidikan. Sehingga untuk menciptakan suatu 

masyarakat yang berkualitas dimasa mendatang harus dimulai dengan 

penyediaan sarana pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas 

dan merata bagi generasi mendatang. 

Sehingga Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyediakan sarana 

berupa pendidikan atau sekolah yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Kayan 

Selatan. Dimana terdapat penyedian sarana pendidikan mulai dari TK, PAUD 

hingga SMA yang merupakan sarana pendidikan di Kecamatan Kayan Selatan. 

Ketersediaan sarana pendidikan sudah tersedia atau sudah ada, yang 

menjadi permasalahannya karena tenaga pengajarnya masih kurang. 

1.3.  Sarana Ibadah 

Pembangunan sarana ibadah merupakan salah satu upaya pemenuhan hak 

dasar rakyat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. 

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara 

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 

1.4. Sarana Transportasi 

Pembangunan sektor sarana ransportasi daerah perbatasan diarahkan 

untuk memperlancar arus lalu lintas, dalam rangka mempercepat pencapaian 

sasaran pembangunan yang terencana dan terkendali melalui penyediaan sarana 

dan prasarana transportasi darat dan udara. 

Disamping itu pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, secara 

khusus ditujukan untuk membuka isolasi dan membuka keterpencilan wilayah, 

guna menghubungkan antara Kabupaten Malinau dengan Kecamatan Kayan 

Selatan upaya ini sekaligus dalam rangka mendukung sistem transportasi lintas 

propinsi, bahkan transportasi lintas ASEAN yang telah dibangun melalui 

wilayah Perbatasan. 

Sebagai langkah nyata di bidang ini, melalui jalan darat, telah dibangun, 

dan dioperasikan Jalan lintas Poros Provinsi yang merupakan salah satu akses, 
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yang menghubungkan wilayah Kecamatan Kayan Selatan dengan Kabupaten 

Mahakam Ulu. Tidak dipungkiri adanya Jalan lintas Poros Provinsi, sangat 

berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat di daerah 

Perbatasan. Ditinjau dari perkembangannya, jasa transportasi darat, angkutan 

penumpang dan barang di dalam Kecamatan Kayan Selatan, maupun antar kota 

berkembang sangat baik. 

a. Transportasi Udara 

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten yang memilki kecamatan yang 

terpisah jauh antar kecamatan yang lainnya sehingga dalam menyediakan 

pelayanan kepada masyarakat sering terhambat. namun dalam mengatasi hal 

tersebut untuk daerah-daerah perbatasan dan bahkan yang terpencil maka alat 

transportasi udara lokal menjadi alternatif terbaik untuk hal itu. Karena wilayah 

di Kecamatan Kayan Selatan pegunungan maka alat transpotasi yang dapat 

penggunaan alat transportasi yang dapat beroperasi dalam jangka waktu yang 

singkat yang mampu mengantarkan mereka ke tempat tujuan dengan cepat dan 

efektif yaitu menggunakan pesawat udara. 

Selain itiu pemerintah Kabupaten Malinau juaga aktif memberikan 

Subsidi penerbangan kepada masyarakat di perbatasan malalui APBD 

Kabupaten Malinau setiap tahunnya dalam membuka akses menuju Kecamatan 

Kayan Selatan yang selama ini sangat jauh dari kota. 

Bandara udara yang berada di Long Ampung merupakan salah satu 

bandara yang besar diperbatasan Kecamatan Kayan Selatan sedangkan bandara 

Sungai Barang merupakan bandara perintis yang hanya bisa diakses oleh 

pesawat kecil yang hanya muat 5 orang penumpang sudah termasuk pilot 

pesawat, dengan adanya bandara tersubut masyarakat di perbatasan dengan 

mudah mendapatkan pelayanan seperti ke kota dengan tujuan penerbangan 

yaitu Samarinda, Tanjung Selor, Tarakan dan Malinau. 

b. Transportasi Darat/Jalan 

Transportasi darat/jalan merupakan suatu sarana yang salah satu 

fungsinya dapat mempengaruhi beberapa faktor lainnya seperti : pemukiman, 

perdagangan, kawasan industri, wilayah pemerintahan dan lainnya yang sangat 

penting bagi suatu wilayah dalam menopang seluruh aspek kehidupan serta 

mendukung terjadinya proses pembangunan terutama bagi masyarakat yang ada 

di perbatasan karena penyediaan sarana transportasi darat yitu untuk memenuhi 

dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik terutama yang menyangkut 

kebutuhan dasar manusia. 

Dalam membuka akses di daerah perbatasan untuk itu, pembangunan 

konektivitas bisa dilakukan dengan membangun jalan non status yang 

menghubungkan antar desa-desa di kecamatan perbatasan, pembangunan jalan 

kabupaten yang menghubungkan ibu kota kecamatan perbatasan, dan 

pembangunan jalan provinsi dan jalan nasional/strategis yang menghubungkan 

kabupaten. 
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Dengan adanya transportasi darat maka segala aktifitas akan berjalan 

karena dengan adanya akses maka mobilitas penduduk akan berjalan. Semakin 

lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang maupun 

barang, dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah penduduk, 

meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang 

dan jasa.  

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Infrastruktur Daerah Perbatasan di Kecamatan Kayan Selatan 

Kabupaten Malinau 

2.1. Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan 

di Kecamatan Kayan Selatan, tentunya juga terdapat beberapa faktor yang 

menghambat pelaksanaan pembangunan dan dalam menjalankan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. 

a. Faktor Letak Geografis 

Secara topografi wilayah Kecamatan Kayan Selatan terdiri atas kawasan 

pegunungan bebatuan, perbukitan terjal, dan merupakan Kawasan Hutan 

Lindung yang masih terjaga kelestariannya. Selain itu kecamatan ini hanya 

dapat ditempuh dengan transportasi udara sebagai satu-satunya akses, sehingga 

dalam pembangunan kesehatan hal ini termasuk dalam salah satu faktor 

penghambat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Ernes Silvanus, 

S.Pi, MM selaku Kepala Bappeda Kabupaten Malinau yang menyatakan 

bahwa: 

“Faktor penghambat umum dalam pelaksanaan pembangunan di daerah 

perbatasan Kabupaten Malinau adalah letak geografis yang sangat sulit 

untuk dijangkau serta sarana dan prasarana transportasi yang belum 

memadai, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu alternatif 

penghubung antara Kabupaten Malinau dengan Kecamatan Kayan 

Selatan hanya bisa ditempuh melalui pesawat udara dan biaya menuju 

Kec. Kayan Selatan juga mahal jika non subsidi” (Ernes Silvanus, S.Pi, 

MM, wawancara, 10 Juni 2016). 

Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Camat Kayan Selatan yang 

menyatakan bahwa : 

“Saya melihat Salah satu hambatan-hambatan dalam pembangunan 

infrastruktur adalah ketergantungan terhadap kondisi alam karena jalan 

penghubung masih ada sebagian sungai yang belum memiliki jembatan 

karena bahan material yang dibeli bisa terhambat karena banjir dan mobil 

pengangkut barang tidak bisa menyeberang sungai misalnya persediaan 

material seperti semen, karena persediaan semen yang ada di perbatasan 

kecamatan Kayan Selatan ini tidak ada atau sulit sehingga dalam 

penyediaannya harus belanja di Mahakam Ulu yaitu di Long Bagun. 



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 4, Nomor 3, 2016: 404-418 

 

 

414 

Mengapa saya mengatakan demikian karena jalan yang ditempuh melalui 

jalan darat kondisinya masih jalan tanah yang berlobang dan belum ada 

pengaspalan jalan.” (Saul Jalung, S.Pd, wawancara 14 April 2016).       

Dari hasil wawancara bahwa letak geografis dan juga kindisi alam yang 

merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah-daerah 

perbatasan seperti Kecamatan Kayan Selatan segala bentuk kegiatan 

pembangunan terutama pada pembangunan infrastruktur sangatlah tergantung 

terhadap cuaca maupun kondisi alam hal inilah yang menjadi penghambat 

dalam pembangunan infrastruktur daerah perbatasan. 

2.2.  Faktor Yang Mendukung Dalam Pelaksanaan Pembangunan  

Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan Inftrastruktur 

daerah perbatasan khususnya di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Dahlan, M.Si selaku Kabid 

Pengelolah Inrfrastruktur Kawasan di Badan Pengelolah Perbatasan Daerah 

Kabupaten Malinau juga menyatakan bahwa : 

“Untuk tahun 2016 ini program badan pengelolah perbatasan daerah telah 

menyusun program didalam RPJMD tahun 2017 yaitu peningkatan jalan 

poros provinsi yang ada dikecamatan kayan selatan dan tentunya kita 

bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait mengenai permasalan ini, 

pembangunan atau rehab pos pemtas yang ada di kayan selatan juga 

menjadi prioritas pemerintah Kab. Malinau demi menjaga keutuhan 

NKRI dan pengadaan kendaraan patroli” (Ir. Dahlan, M.Si, 26 mei 2016).  

Berdasarkan hasil wawancara di atas adapun faktor yang mendukung 

dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur daerah perbatasan yaitu suatu 

kebijakan dalam bentuk program-program yang akan dilaksanakan maupun 

program-program yang sudah terlaksana dan ditindaklanjuti seperti program 

untuk peningkatan sarana prasarana. Adapun untuk lebih jelasnya program-

program yang akan diusulkan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

Tabel. 4.15 

Rencana pembangunan jangka menengah badan pengelolah perbatasan 

daerah di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau 

 

No Program Tujuan Lokasi 

1 

Peningkatan jalan dari 

jalan Poros Propinsi - 

Long Payau 

Memperlancar 

Transportasi 

Masyarakat 

Lidung Payau, 

Kecamatan 

Kayan Selatan 

2 

Peningkatan jalan dari Jl. 

poros propinsi ds.long uro 

- Lidung payau 

Memperlancar 

Transportasi 

Masyarakat 

Long Uro-

Lidung Payau, 

Kec Kayan 

Selatan 
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3 Rehab Pos Pamtas Pos Pamtas yang layak 

Pos Lg. Nawang, 

Pos Lg. Ampung, 

Pos Betaoh, Pos 

Apau Ping & Pos 

Pujungan 

4 

Pembangunan Rumah 

Sederhana Bagi Penduduk 

Miskin Long Ampung 

10 unit 

Masyarakat Kurang 

Mampu yang belum 

memiliki rumah 

Kec. Kayan 

Selatan 

5 

Pembangunan Rumah 

Sosial Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu Lidung 

Payau 

Masyarakat Kurang 

Mampu yang belum 

memiliki rumah 

 

Lidung Payau 

Kec. Kayan 

Selatan 

6 

Pengadaan kendaraan 

patroli perbatasan roda 

empat 2 unit 

Pamtas 

Kec.Kayan 

Selatan, 

Kec.kayan Hulu 
 Sumber Data: RPJMD Badan Pengelolah Daerah Perbatsan Daerah Kab. Malinau 2016 

 

 Berdasarkan tabel diatas maka pembangunan daerah perbatasan 

sudah menjadi prioritas utama bagi pemerintahan pada saat ini guna 

mengejar ketertinggalan sesuai dengan Nawa Cita Presiden RI 2014-2019 

yang salah satunya menegaskan “perlunya dibangun Indonesia dari 

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 

negara kesatuan, dan dengan meletakan dasar-dasar bagi dimulainya 

kebijakan asimetris untuk melindungi kepentingan nasional di kawasan-

kawasan perbatasan” 

 

Kesimpulan  
Pembangunan mengakibatkan adanya pertumbuhan yang dapat berupa 

pengembangan maupun perluasan atau peningkatan dari aktifitas yang 

dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat, dimana pertumbuhan tersebut 

sudah direncanakan, dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa. Semua 

itu direncanakan untuk perubahan ke arah yang lebih baik dapat dijelaskan 

sesuai dengan temuan-temuan yang didapati seperti: 

 

1. Pembangunan infrastruktur 

a. Sarana kesehatan  

Dalam pembangunan sarana dan prasarana kesehatan hingga saat ini 

sudah meningkat walaupun masih belum memadai, hal tersebut didapati 

karena masih belum lengkapnya fasilitas dalam pelayanan kesehatan seperti 

yang belum sesuai standar, fasilitas pendukung seperti listrik yang tidak ada, 
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kendaraan dinas untuk membantu proses pelayanan yang kurang, walaupun 

saat ini telah tersedia tetapi belum dapat digunakan.  

b. Sarana Pendidikan 

Setiap pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang 

kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, 

ruang perpustakaan, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran. Hingga saat ini di Kecamatan Kayan 

Selatan tentunya sudah memiliki fasilitas gedung tempat belajar masih 

belum dikatakan sesuai standar karena tenaga pengajar masih kurang  untuk 

daerah perbatasan karena sebagai penunjang 

c. Sarana Ibadah 

Dari pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa : 

sarana Ibadah adalah ketundukan yang tidak terbatas bagi pemeluk 

agamanya yang tidak terbatas pula. Sarana ibadah yang ada di Kecamatan 

Kayan Selatan ada delapan unit Gereja yang merupakan suatu sarana 

penunjang dalam melaksanakan ibadah yang tersebar di kelima desa yang 

ada di Kecamatan Kayan Selatan 

d. Saran Transportasi 

Sarana transportasi yang berada di Kecamatan Kayan Selatan yaitu ada 

dua darat dan udara, akses darat yaitu jalan kebutuhan transportasi 

merupakan kebutuhan yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, sosial, dan 

sebagainya seperti telah dibangunnya jalan penghubung antara Kabupaten 

Malinau dengan Kabupaten Mahakam Ulu. Hal itu juga berjalan dengan 

didukung akses udara seperti di perpanjang landasan pecu atau bandara di 

Kecamatan Kayan Selatan dengan harapan pesawat udara yang lebih besar 

dapat menampung penumpang lebih banyak. 

 

2. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembangunan 

Kondisi geografis yang sulit seperti pegunungan yang terjal dan sungai 

dengan giram-giram berbahaya daerah perbatasan sulit untuk di jangkau serta 

akses transportasi yang minim, sehingga menjadi faktor penghambat 

pembangunan karena satu-satunya trensportasi yaitu dengan pesawat. 

Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan yaitu adanya 

upaya pemerintah melalui program-program pemerintah yang akan 

dilaksanakan maupun menindaklanjuti program yang sudah berjalan, dimana 

semua itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada setiap 

bidang-bidangnya, salah satunya seperti bangunan rumah sakit Pratama 

walupun belum beroprasi. 
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